Ruud Koehorst zit in de opstartfase van new business
“Wijlen Ton Zengerink heeft me enthousiast gemaakt voor Tabod. Ik ken hem al
en bewonderde hem om zijn goede en heldere visie op toekomstige
ontwikkelingen. Het is echt een gemis dat hij ons ontvallen is. Naast Tabod
initiator Henk Veldhuis was Zengerink ook een 100% Tabod man.”
“Bij het leiden van een bedrijf speelt continuïteit een belangrijke rol. Je kennis en
ervaring moeten voortdurend blijven groeien. Door kennis en ervaringen met
elkaar te delen volgens een vast programma dat stoelt op wederkerigheid,
behoudt je die continuïteit. Neem van mij aan, ik heb vaak met externe bureau’s
gewerkt. Best aardig, maar na het zoveelste (te) dure rapport zie je ze nooit meer
en sta je er toch weer alleen voor. Bij Tabod zie je verdieping in plaats van
vervlakking, ontwikkeling in plaats van momentopnames.”
“Toen ik lid werd van mijn Tabod groep had ik eerlijk gezegd weinig
verwachtingen. Ik dacht, ik stap er blanco in en kijk het een jaartje aan. Tabod is
in de praktijk echter zo aanvullend gebleken voor mijn ondernemerschap dat ik
ook nu, tussen twee ondernemingen in, nog steeds lid ben gebleven.”
“Hoe weet je nu of Tabod iets voor je is? Ik zeg altijd, je moet eraan toe zijn, dan
weet je het vanzelf. Als ondernemer bereik je op een gegeven moment een
bepaald niveau van functioneren waarop je behoefte krijgt aan een groep als
Tabod. Elke ondernemer die dat niveau bereikt, zal dit van nature herkennen.
Het is een behoefte om te leren én te delen. Dat bereik je niet tijdens een
seminar op Nyenrode Universiteit of een weekend NLP-workshop, hoe goed die
ook kunnen zijn. Tabod gaat verder, doordat het een continu proces is. Je hoort
jezelf tijdens de sessies je eigen kennis doorgeven. Je bent aan het sparren, het
herhalen en het leren tegelijk.”
“Tabod heeft me absoluut verrijkt. Al is het maar door de wetenschap dat hoe
meer ik weet, ik eigenlijk nog niets weet. Daardoor sta je open voor nieuwe
inzichten, kennis en ideeën, en dat is enorm verrijkend.”
--- einde kopij---

